ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ

ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

No

58

ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

2022
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

ΗΜΕΡΑ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Σάββατο

MAΡΤΙΟY

ΩΡΑ:18:00

Ε
Μ
Υ
Ο
Ζ
Ε
Μ
Υ
ΖΟ
Ε
Μ
Ι
Υ
Χ
Ε
Ο
ΣΥΝ Ζ

ΦΡΟΝΤΙ
ΕΛΠΙ
001
στο 210 7210
ς
ή
χ
ο
ετ
µ
µ
υ
σ
η
∆ήλωσ

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ατόµων
µε άνοια και επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται µε τη νόσο Αλτσχάιµερ. Στόχος της Εταιρείας είναι η ενηµέρωση
και η ευαισθητοποίηση του κοινού, η υποστήριξη των ατόµων µε άνοια και των οικογενειών τους, η κινητοποίηση
της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους, η ίδρυση δοµών για την περίθαλψή τους.
Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρεία υλοποιεί σηµαντικό αριθµό δραστηριοτήτων:
•Κέντρα Ηµέρας

•Ιατρείο Μνήµης

Τα Κέντρα Ηµέρας λειτουργούν ως µονάδες ηµερήσιας
θεραπευτικής φροντίδας ατόµων µε νόσο Αλτσχάιµερ
και άλλες µορφές άνοιας.
Σκοπός τους είναι η σταθεροποίηση ή και η βελτίωση
των νοητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων των ασθενών
για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
και η διατήρηση της κοινωνικότητάς τους.

Στα τακτικά Ιατρεία Μνήµης των Κέντρων Ηµέρας της Εταιρείας,
εξετάζονται άτοµα µε προβλήµατα µνήµης άνω των 60 ετών
µε σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιµερ
και των άλλων µορφών άνοιας. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των ατόµων
τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί µε κάποια µορφή άνοιας
και σκοπεύουν να ενταχθούν στα προγράµµατα των δραστηριοτήτων
των Κέντρων Ηµέρας της Εταιρείας.

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία
των ∆ήµων, η Εταιρεία λειτουργεί τέσσερα Κέντρα Ηµέρας:

• Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι για άτοµα µε άνοια»

Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33,
ώρες 9:00-20:00
τηλ. 210 7013271, m: kentroalz@otenet.gr
Αµπελόκηποι: Βαθέος 25 & Πανόρµου,
ώρες 9:00-15:00,
τηλ. 210 6424228, m: kentro_alz@otenet.gr
Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή: 09:00-17:00,
∆ευτέρα - Πέµπτη: 09:00-20:00
τηλ. 210 6180073, m: kalzmarousi@gmail.com
Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7,
ώρες 9:00-14:00,
τηλ. 210 9706347, m: info@alzheimerathens.gr

• Σεµινάρια Εκπαίδευσης & Υποστήριξης φροντιστών
• Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
• Οµάδες ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών
• Εκπαίδευση επαγγελµατιών υγείας
• Ενηµερωτικές οµιλίες για το κοινό
• Ερευνητικό έργο
• Υποστήριξη ατόµων µε άνοια πρώιµης έναρξης
και των οικογενειών τους
• Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα
• Έκδοση ενηµερωτικών εντύπων

Απευθύνεται σε άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους
που δεν µπορούννα µετακινηθούν από τα σπίτια τους.

•∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες λόγω της πανδηµίας Covid-19
• Συνεδρίες συµβουλευτικής φροντιστών µέσω τηλεφώνου, viber, skype,
messenger και webex
• Online συνεδρίες ατοµικών και οµαδικών ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων
(π.χ. νοητικήενδυνάµωση, σωµατική άσκηση κ.ά.)
• ∆ιαδικτυακή εξέταση µνήµης και άλλων νοητικών λειτουργιών
από νευροψυχολόγο και γιατρό
Μπορείτε να απευθύνεστε καθηµερινά στα Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για ενηµέρωση, καθοδήγηση και δήλωση
συµµετοχής στις διαδικτυακές µας υπηρεσίες.

Alzheimer Athens

@alzheimerathens

@AlzheimerAthens

ΑlzheimerΑthens

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή µας, τόσο
πιο αποτελεσµατικοί µπορούµε να γίνουµε!

Μέλος €30*
Φίλος €100-500
Χορηγός €1.000-5.000
Μέγας Χορηγός €5.000-10.000
Ευεργέτης €10.000 και άνω

Παρασκευή Σακκά

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διεύθυνση Σύνταξης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33
Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
τηλ.: 210 7013271
fax: 210 6012239
e-mail: info@alzheimerathens.gr
kentroalz@otenet.gr

Πάτρα Μπλέκου

www.alzheimerathens.gr
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Κωδικός: 8295
Εκδότρια - Διευθύντρια

Ελάτε µαζί µας!

Τιράζ
3.000 τεύχη

Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

* Η συνδροµή των µελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή δωρεάς πάνω από € 300 εκπίπτει από
το φορολογητέο εισόδηµα.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα: GR4801101800000018048009072
Alpha Bank:
GR3501403410341002320000184
Πειραιώς:
GR5001717480006748114621486
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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
20 χρόνια πριν, µαζί µε δύο συγγενείς ασθενών µε άνοια αποφασίσαµε να ιδρύσουµε
µια µη κερδοσκοπική, µη κυβερνητική οργάνωση, την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
σκοπός ήταν απλός όσο και επιτακτικός: η υποστήριξη των ατόµων µε άνοια
και των οικογενειών τους. Υποστήριξη πρακτική, επιστηµονική και θεσµική µε στόχο
την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας φροντίδας και ζωής για όλους όσοι δοκιµάζονται
στην περιπέτεια της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιµερ.
Στα 20 αυτά χρόνια η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών µεγάλωσε και αναπτύχθηκε σηµαντικά.
ργάνωσε και λειτουργεί 5 Κέντρα Ηµερήσιας ροντίδας στην Αττική, 94 Συµβουλευτικούς
Σταθµούς για την άνοια σε συνεργασία µε τους ∆ήµους σε όλη την Ελλάδα και µια ιδιαίτερα
ενεργή υπηρεσία ροντίδας στο Σπίτι. Επιπλέον, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασµό και
την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την νοια. Συνολικά υποστήριξε περισσότερα
από 110.000 άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους και επισκέφτηκε 11.000 οικογένειες κατ οίκον.
Η διαχείριση και η αντιµετώπιση της νόσου Αλτσχάιµερ και των άλλων µορφών άνοιας είναι
µια πολύπλευρη επιχείρηση µε πολλούς συµµετέχοντες. Το ταξίδι του ατόµου µε άνοια µετά
την διάγνωση είναι µακρύ και δύσκολο και περιλαµβάνει πολλά βήµατα σταθµούς. Στην Εταιρεία
Alzheimer Αθηνών µε τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες µας υποστηρίζουµε τα µέλη µας
και όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια σε όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού.
Αν και τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχουν γίνει βήµατα προόδου στην ανάπτυξη δοµών
και υπηρεσιών για την άνοια, οι ανικανοποίητες ανάγκες φροντίδας της ευάλωτης αυτής οµάδας
είναι πολύ µεγαλύτερες και η πανδηµία επιδείνωσε δραµατικά την κατάσταση. Στην Ελλάδα
λείπουν παντελώς µονάδες τελικού σταδίου, δεν προβλέπονται επιδόµατα και βοηθήµατα
για τα άτοµα µε άνοια προχωρηµένου σταδίου και οι φροντιστές τους δεν προστατεύονται
από επαρκείς κοινωνικούς θεσµούς, όπως στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες.
Εύχοµαι µε όλη µου την καρδιά, η Πολιτεία, τα µέλη µας, οι εργαζόµενοι, τα Κοινωφελή Ιδρύµατα,
η επιστηµονική κοινότητα και όλοι, όσοι στηρίζουν έµπρακτα το έργο της Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
όλα αυτά τα χρόνια, να συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό µας, διεκδικώντας καθηµερινά
µια καλύτερη ζωή για τα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους.
Χρόνια µας Πολλά και ένα µεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους µας!

Παρασκευή Σακκά
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου
για την νοια και τη νόσο Alzheimer

Εις µνήµην
Ανώνυµος εις µνήµην Τζωάννου Ασηµίνας
Ανώνυµος εις µνήµην Τζωάννου Ασηµίνας
Βασιλακάκη Αιµιλία εις µνήµην Βασιλακάκη Εµµανουήλ
Νοτιά Ειρήνη εις µνήµην Κώστα και Κούλας Νοτιά
Βογιατζής Νικόλαος, Β. Μακιός, Τσατσούλης Παναγιώτης, Βουτυράς Ορφεύς, Λίβα Αθανασία,
Ξενοδ/κή Κ. Παγώνη & Σια Α.Ε., Οικ. Ι. Ψυχίτσα εις µνήµην Λουίς Εδουάρδο Σάντσες
Μεταξά Βάσω & ∆ελή Στέφανο εις µνήµην Καραµούζη Ευγενίας
Χατζάκη Κατερίνα, Ελένη & Θοδωρής Χαλιµούρδα, Αντώνης Παρασύρης, Καραδίνου Κατερίνα, Ανδριανάκη Αφροδίτη, Σαµπαθιανάκη Ελπινίκη,
Βιργινία & Γιώργος Χαβάκη, Ειρήνη Στεφανάκη, Γιάννα & Γιάννης Στεφανάκης, Οικ. Κων/νου Γιαπιτζάκη, Νικόλαος Χατζάκης,
Άρτεµις Χατζάκη, Μαγδαληνή Χατζάκη & ∆ηµοσθένης Παναγόπουλος, Θοδωρής Παναγόπουλος, Βενιζέλος Παναγόπουλος, Έναρξη Α.Ε.,
η πρόεδρος Παρασκευή Σακκά και οι εργαζόµενοι της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών εις µνήµην Λίνας Ανδριανάκη
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Κέντρα
Ηµερήσιας
Φροντίδας
για άτοµα
µε άνοια

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ
για άτομα με άνοια

Συµ ουλευτικούς Στα µούς
για την άνοια
σε συνεργασία
µε τους ∆ήµους
σε όλη την Ελλάδα

Επισκεφθήκαµε

11.000
οικογ νειες

κατ οίκον

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
για άτομα με άνοια

Υποστηρίξαµε

110.000
άτοµα µε άνοια
και ροντιστ ς

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
ατόμων με άνοια

στα Κέντρα Ηµερήσιας ροντίδας

Εξετάσαµε

άτοµα στα Ιατρεία Μνήµης
4

Υποστηρίξαµε

Μοιράσαµε

το Εθνικό
Σχέδιο
∆ράσης
για την άνοια

500.000
ενηµερωτικά
έντυπα

Υλοποιήσαµε

41

Ευρωπα κά
Προγράµµατα
Περισσότερες
από
ενηµερωτικές
οµιλίες για το κοινό

17
συνέδρια
για επαγγελµατίες υγείας
58
καµπάνιες
ευαισθητοποίησης για την άνοια
COVID-19:
11.000 online παρεµβάσεις
για άτοµα µε άνοια
∆εχτήκαµε
και φροντιστές
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

κλήσεις
στη Γραµµή

ΓΡΑΜΜΗ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Βοήθειας 1102

ι δικ ς σας δωρε ς καναν τη δια ορά Βασιζ µαστε σε εσάς για να συνε ίσουµε το ργο µας
µε τη συνεισ ορά σας µ σω δωρεάς συνδροµής

Τηλ. 210 70.13.271
www.alzheimerathens.gr
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ COVID-19
φροντιστής ενός ατόµου µε άνοια είναι πιο συχνά κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον, µπορεί όµως να είναι
κάποιος φίλος ή ακόµα και κάποιος επαγγελµατίας. Για την ακρίβεια, για κάθε άτοµο που νοσεί, συνήθως υπάρχει
παραπάνω από ένα άτοµο, που φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών του, αλλά και για την άνετη και ασφαλή
διαβίωσή του. ι πανδηµίες έχουν συνέπειες στην σωµατική, οικονοµική αλλά και συναισθηµατική ύπαρξη ενός
ατόµου. στόσο, τα άτοµα τρίτης ηλικίας και ιδιαίτερα τα άτοµα µε άνοια βρίσκονται σε υψηλότερη
επικινδυνότητα λόγω της O
19, καθώς είναι πιο ευάλωτα εξαιτίας της νόσου. Κάποιοι έχουν δυσκολίες
να θυµηθούν και να ακολουθήσουν τους κανόνες ασφαλείας, όπως το να φορέσουν µάσκα, άλλοι
αγνοούν τα µέτρα που απαιτεί η καραντίνα και εκθέτουν τον εαυτό τους σε υψηλότερο κίνδυνο.
Πολύ συχνά οι οικογένειές τους είναι εκείνες, που βρίσκονται στην δύσκολη θέση να αποφασίσουν
για την φροντίδα τους, την υγειονοµική τους περίθαλψη, ακόµα και την εισαγωγή τους ή µη
στο νοσοκοµείο ή σε κάποια µονάδα φροντίδας ηλικιωµένου.
Η παροχή φροντίδας σε άτοµα µε άνοια είναι µία αγχωτική
εµπειρία, που µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία ενός
φροντιστή. Πόσο µάλλον τώρα, εξαιτίας της πανδηµίας, όπου
απαιτήθηκε η αλλαγή στην φροντίδα της ρουτίνας ενός
ατόµου µε άνοια, που είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει
µεγαλύτερη διατάραξη στην συµπεριφοράς του:
ευερεθιστότητα, άγχος, υπερδιέγερση, τάσεις
φυγής ακόµα και άρνηση φροντίδας.
Τι µπορεί να κάνει όµως ένας φροντιστής
µε τον άνθρωπό του, που έχει άνοια,
ώστε να τον κρατήσει δραστήριο
και ικανοποιηµένο, καθώς
η κοινωνικοποίησή του και
τα γνωστικά ερεθίσµατα
είναι περιορισµένα λόγω
της πανδηµίας

• Μιλήστε του για την επιδηµία O -19 µε απλά λόγια. Τα άτοµα µε γνωστικές δυσκολίες θα πρέπει να αποφεύγουν να βλέπουν
συνέχεια νέα και εικόνες, που σχετίζονται µε την πανδηµία. Υπενθυµίστε στους αγαπηµένους σας να κρατούν αποστάσεις
και να φοράνε µάσκα. Βάλτε τους σηµάδια στο µπάνιο, υπενθυµίζοντάς τους να πλύνουν τα χέρια τους.
• ∆ιατηρήστε τις παλιές ή δηµιουργήστε νέες ρουτίνες: Αυτό µπορεί να αφορά τα γεύµατά του, την προσωπική του υγιεινή, περιπάτους, κ.ά.
τιάξτε ηµερήσιο πρόγραµµα και κρεµάστε το σε κεντρικό σηµείο του σπιτιού. Αυτό ίσως κατευνάσει το άγχος τους και µειώσει
τις επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις.
• Ενισχύστε την σωµατική και νοητική άσκηση: Η άσκηση µπορεί να βελτιώσει την λειτουργικότητα, τον ύπνο και την κινητικότητα.
ργανώστε δραστηριότητες, που µπορούν να υλοποιηθούν µέσα ή στον γύρω χώρο του σπιτιού (επιτραπέζια, περπάτηµα, ενασχόληση
µε τον κήπο, κλπ)
• Συνδεθείτε συναισθηµατικά: Βρείτε κοινά σηµεία συζήτησης και µοιραστείτε εµπειρίες (δείτε παλιές ταινίες, ακούστε τραγούδια, µιλήστε
για την παιδική τους ηλικία, ξεφυλλίστε οικογενειακά άλµπουµ, κλπ)
• Αξιολογήστε τον χώρο του σπιτιού για να ενισχύσετε την ασφάλειά του.
• Βρείτε τρόπους για κοινωνικοποίηση: Τα άτοµα µε άνοια ίσως αισθάνονται παραγκωνισµένα, καθώς φίλοι και συγγενείς δεν µπορούν
να τους επισκεφτούν. Εάν είναι ασφαλές, οργανώστε µικρούς περιπάτους σε εξωτερικό χώρο µε αγαπηµένα πρόσωπα. Αυξήστε
τις τηλεφωνικές κλήσεις, χρησιµοποιείστε τις νέες τεχνολογίες (skype, viber, κλπ). Ακόµα όµως και αν δεν είναι κάποιος εξοικειωµένος
µε τις τεχνολογίες, στείλτε του µία κάρτα ή ένα γράµµα.
Η πανδηµία έχει επιφέρει παγκοσµίως αλλαγές, οδηγώντας τους ανθρώπους µε άνοια σε αυτο-αποµόνωση. ι φροντιστές τους χρειάζεται
να επανεκτιµήσουν τους τρόπους φροντίδας, να επιλύσουν προβλήµατα, να επιστρατεύσουν περισσότερο συναίσθηµα και να βρουν νέες
λύσεις σε πρακτικά ζητήµατα. Η εκπαίδευση του φροντιστή και η κοινωνική υποστήριξή του έχει ουσιώδη σηµασία, ώστε να αυξηθεί
η αυτοπεποίθησή του στην φροντίδα και να µειωθεί η δική του αποµόνωση. Σε αυτό µπορεί να βοηθήσει η χρήση των νέων τεχνολογιών, έτσι
ώστε οι φροντιστές να έχουν ατοµική ψυχολογική υποστήριξη, ή η ένταξη σε οµάδες ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων και ψυχοεκπαίδευσης,
που παρέχονται από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, αλλά και µέσω της ραµµής οή ειας για την νοια 11
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ΙΑΤΡ ΙΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤ Ν
1 ΡΟΝΙΑ
Λ ΙΤΟΥΡ ΙΑΣ
Το Ιατρείο ροντιστών στο Κέντρο Ηµέρας επί της Μάρκου Μουσούρου συµπληρώνει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας.
Με αυτή την ευκαιρία γράφτηκε τούτο το κείµενο.
Το Ιατρείο ροντιστών διαφέρει από τα ιατρεία, όπως τα ξέρουµε. ι εξυπηρετούµενοι δεν πάσχουν από κάτι ιατρικά, όσο και εάν
η φροντίδα ασθενών µε άνοια στη διαδροµή της προκαλεί και ιατρικής αρµοδιότητας εκδηλώσεις.
ς υπηρεσία προστέθηκε στις δυνατότητες υποστηρικτικών παρεµβάσεων, ατοµικών ή οµαδικών, ήδη διαθέσιµων από τα Κέντρα Ηµέρας.
Στο Ιατρείο ροντιστών, εκτός της δυνατότητας συµπτωµατικής ιατρικής φροντίδας, η συχνότητα και ο ορίζοντας των συναντήσεων
παραµένουν ανοιχτά και πλέον ευέλικτα. Υπάρχουν περιπτώσεις φροντιστών, που ακόµα και µια συνάντηση είναι αρκετή, άλλοι που
επανέρχονται συστηµατικά, σε άλλο διάστηµα ή κατά περιόδους. Και είναι µάλλον σύνηθες οι εξυπηρετούµενοι φροντιστές να συνεχίζουν
για κάποιο διάστηµα και µετά την ολοκλήρωση συµπόρευσης µε την νοια. Η πρόσκληση γενικώς είναι οι εξυπηρετούµενοι να έρχονται.
Μια τέτοια υπηρεσία δε θα µπορούσε παρά να θεωρείται αυτονόητη: ευθύς εξαρχής, από όποια θέση και να προσεγγίσει κάποιος
τις απαιτήσεις φροντίδας ενός ασθενούς µε άνοια, οι φροντίζοντες έχουν κεντρική θέση. Πέραν τόσων άλλων, είναι εκείνοι
που επωµίζονται και το ψυχολογικό φορτίο.
Από τη θέση ενός φροντιστή, το να πάρει το λόγο κάποιος προσωπικά για το τί αντιµετωπίζει, αποτελεί ήδη καθοριστικό βήµα.
θυµός, η απογοήτευση, η κούραση, η κακή πρόγνωση και πλήθος άλλα, σκέψεις και συναισθήµατα, γύρω από µια τέτοια κατάσταση,
κάνουν τους φροντίζοντες διστακτικούς: τι νόηµα θα είχε να ξαναπούν για πολλοστή φορά τί περνάνε, ποιος µπορεί να µπει στη θέση
τους, τί θα µπορούσε πρακτικά να προσφέρει ένας ακόµα ειδικός
Το µείζον καταρχήν ψυχολογικό βήµα, για όποιον από µας βρεθεί σε παρόµοια θέση, αποτελεί η αποδοχή της αδυναµίας µας: αυτό που
συµβαίνει δεν έχει τελικά επαρκή εξήγηση, δεν προκύπτει από κάτι που κάναµε ή αµελήσαµε να κάνουµε, δεν θα είµαστε ποτέ σε θέση
να έχουµε τελικά έλεγχο πάνω του Η συνειδητοποίηση της αδυναµίας δεν σηµαίνει αδράνεια: είναι το ξεπέρασµα της θέσης αυτής,
που οδηγεί στη δράση. Για να προσφέρουµε το δυνατόν καλύτερο, να µην πάψουµε να διαπραγµατευόµαστε, να αντλήσουµε τελικά
ικανοποίηση από τη φροντίδα. Και, αξίζει να σηµειωθεί, ανάλογα ισχύουν και από την πλευρά των επαγγελµατιών υγείας: και για εκείνους
η αποδοχή µιας βασικής θέσης αδυναµίας ελέγχου είναι, που τελικά τους επιτρέπει να βοηθήσουν.
Αυτό είναι που διευκολύνεται στην πραγµατικότητα και σε ένα ιατρείο φροντιστών. Με ατοµικά ραντεβού και διαφορετικά από ό,τι
σε οµάδες, σεµινάρια, διαδικτυακά ή σε κύκλους ατοµικών ψυχοθεραπευτικών παρεµβάσεων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, ότι µε
ελάχιστες εξαιρέσεις, και παρότι το θέµα πάντα γυρνά στα της άνοιας και των ιδιαίτερων σε κάθε περίπτωση δυσκολιών, είναι για
τον εαυτό τους, που ευθύς εξαρχής σταθερά µιλούν οι φροντιστές: έχοντας την ευκαιρία τελικά να ακούσουν οι ίδιοι την αφήγησή τους
και να βρουν µια νέα θέση µέσα σε αυτήν. λα τα προηγούµενα, τα τόσο φιλολογικά, δεν λέγονται, ούτε χρειάζεται να συµφωνηθούν
εξαρχής έτσι. Απλώς, όταν προσφερθεί η δυνατότητα, γίνονται.
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Ιατρείου έχουν γίνει µέχρι σήµερα συνολικά 8.200 ραντεβού και έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών
1.750 χρήστες. Και η συντριπτική πλειοψηφία όσων πάρουν υπηρεσίες, παραµένουν σε επαφή, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
ιώθει κανείς, ότι του επιτρέπουν να συµπορευτεί µαζί τους, όσο το έχουν ανάγκη.

Κώστας ικολάου
υχίατρος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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ΑΠΟΛΟ ΙΣΜΟΣ
ΡΑΜΜΗΣ ΟΗ ΙΑΣ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ 11
ΟΙ ΝΟ Σ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ΑΡΙ

ΟΣ

ΗΣ

Η ΟΓΡΑΦΙ Α ΣΤΟΙ ΙΑ
ΗΡ ΤΟ
Ν Ν

Ν

Σύµφωνα µε τον απολογισµό του πρώτου χρόνου λειτουργίας
της ραµµής οή ειας για την νοια 11
δεχτήκαµε 10.145 αιτήµατα συνολικά.

Τα στοιχεία των ατόµων, που εξυπηρετήθηκαν
από την γραµµή 11 διαµορφώνονται ως εξής:

Πιο συγκεκριµένα:

• Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξυπηρετούµενων
ήταν γυναίκες, µε ποσοστό 69 , σε αντίθεση
µε των ανδρών, που ήταν 31
• Η µέση ηλικία ήταν τα 65 έτη
• Η περιοχή, από την οποία προέρχονταν,
ήταν 67 από τον νοµό Αττικής και 33 από την υπόλοιπη Ελλάδα
• 77 ήταν φροντιστές και συγγενείς ατόµων µε άνοια,
19 άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µνήµης,
3 ευρύ κοινό και 1 επαγγελµατίες υγείας

• 8.545 άτοµα έλαβαν τηλεφωνική βοήθεια
• 1.600 άτοµα εξυπηρετήθηκαν µέσω email ή webchat
• Μέση διάρκεια κλήσης: 9 λεπτά

ΑΙΤΗ ΑΤΑ
• παξ συµβουλευτική καθοδήγηση προς φροντιστές,
σχετικά µε τη διαχείριση καθηµερινών θεµάτων,
που προκύπτουν από την φροντίδα των ατόµων µε άνοια,
τη διαχείριση κρίσεων και διαταραχών συµπεριφοράς
• Ενηµέρωση για τις διαθέσιµες υπηρεσίες για την άνοια
σε όλη την Ελλάδα και παραποµπή
• Πληροφορίες για Ιατρεία Μνήµης στην Ελλάδα και παραποµπή
• Ιατρικές και νοσηλευτικές συµβουλές
• ∆ιαθέσιµες κατ οίκον υπηρεσίες
• Ενηµέρωση για την επιδοµατική πολιτική και τα νοµικά ζητήµατα
• Πληροφορίες για την εύρεση στεγαστικών δοµών και έµµισθων φροντιστών
• Απορίες σχετικά µε τον εµβολιασµό κατά της ovi -19 και την άνοια

ΓΡΑ

Η ΟΗ

ΙΑΣ

ΟΙΟΤΙ Α ΣΤΟΙ

ΙΑ

ΤΟ ΑΙΣ Η Α ΝΟ ΗΣ Σ ΦΡΟΝΤΙΣΤ Σ ΑΤΟ

Ν

ΑΝΟΙΑ

Σηµαντικό είναι να επιχειρήσουµε έναν ποιοτικό απολογισµό των αιτηµάτων, που λάβαµε στη γραµµή 11 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε
το γεγονός, πως, σε πολύ µεγάλο ποσοστό των φροντιστών ατόµων µε άνοια που απευθύνονταν σε εµάς, διακρίναµε αισθήµατα ενοχών
και δυσκολίας διαχείρισης της πιθανότητας να µεταβεί ο άνθρωπος που φροντίζουν σε κάποια Μονάδα ροντίδας Ηλικιωµένων (Μ Η).
Αλλά, όταν η φροντίδα για κάποιον στο σπίτι γίνεται επικίνδυνη ή σχεδόν αδύνατη, είναι απολύτως κατανοητή η ανάγκη να µεταφερθεί
σε ένα µέρος, στο οποίο το άτοµο θα είναι ασφαλές και θα λαµβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται.
Η ελληνική πραγµατικότητα δυσκολεύει ακόµη περισσότερο την απόφαση αυτή. Είναι µεγάλο ταµπού στην ελληνική κουλτούρα να µην
βοηθιέται ο ασθενής από το οικογενειακό πλαίσιο και να δέχεται φροντίδα εξωτερικά. Ειδικότερα αν αυτό έγκειται στο να διαµένει
σε Μ Η, όπου, µε τα µέτρα περιορισµού λόγω της πανδηµίας, η οικογένεια δε θα µπορεί να τον επισκέπτεται συχνά.
ι φροντιστές έχουν συχνά πολύ υψηλές και συχνά άδικες προσδοκίες για τον εαυτό τους. Αυτό µπορεί να προσθέσει σηµαντικό άγχος
και αίσθηµα ανεπάρκειας σε µια ήδη δύσκολη απόφαση.
ς φροντιστές, ακόµα κι αν αυτή είναι η καλύτερη απόφαση για την υγεία τους και για τη δική σας, η ενοχή και η θλίψη µπορεί να είναι
συντριπτική. ρειάζεται λίγος χρόνος, για να προλάβει κανείς να επεξεργαστεί συναισθηµατικά αυτά, που υπαγορεύει η λογική.
Παράλληλα µε την προσαρµογή στις αλλαγές, σηµασία έχει να κατανοήσετε τι προκαλεί την ενοχή, καθώς αυτό µπορεί να σας βοηθήσει
να αποδεχτείτε την απόφαση και να µειώσετε το συναισθηµατικό στρες.
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#1

χ αποτ χει
στο καθ κον µου
ς ροντιστ ς

• Υποσχέθηκα στη µαµά ότι θα τη φροντίζω πάντα. (Μ.Α., 55 ετών).
• πατέρας µου ζήτησε να µην τον εγκαταλείψω ποτέ. (Γ.Τ., 48 ετών).
• ταν παντρευτήκαµε, υποσχεθήκαµε ότι θα ήµασταν πάντα δίπλα ο ένας για τον άλλον,
στα καλά και στα κακά - δεν γίνεται να τον εγκαταλείψω. ( γνωστη, 82 ετών).

Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το πιο σηµαντικό, όταν φροντίζετε ένα άτοµο µε άνοια, είναι να λαµβάνει το επίπεδο φροντίδας
που χρειάζεται. Η επιλογή να ζήσει ο άνθρωπός σας σε Μ Η, δεν σηµαίνει ότι δεν τα έχετε καταφέρει στο ρόλο σας ως φροντιστής. Σηµαίνει
ότι παίρνετε µια δύσκολη απόφαση, να δώσετε προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλειά του και να του παρέχετε ένα επίπεδο φροντίδας,
το οποίο µπορεί να µην είναι πλέον εφικτό στο σπίτι. σο η άνοια εξελίσσεται, πολλές από τις ανάγκες χρειάζονται πιο εξειδικευµένη φροντίδα,
από επαγγελµατίες υγείας, όπως νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, κ.ά. Πιθανότατα θα εξακολουθείτε να περνάτε αρκετό χρόνο µαζί του,
µε πιο ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο, να τον επισκέπτεστε και να ελέγχεται την φροντίδα του.

#2

εν ε µαι
τόσο καλός
ροντιστ ς
όσο θα έπρεπε

• Η φίλη µου φροντίζει τη µαµά της στο σπίτι και το κάνει καλύτερα από µένα.
α έπρεπε να µπορούσα να συνεχίσω να το κάνω κι εγώ. (Γ.Π., 60 ετών).
• αδερφός µου πιστεύει ότι είµαι τεµπέλα και απλώς δεν θέλω να φροντίζω πια
τη µητέρα µας στο σπίτι. (Α. ., 49 ετών)
• Η κόρη του συζύγου µου (από προηγούµενο γάµο) µου είπε ότι είναι θυµωµένη,
που πετάω τον µπαµπά της από το σπίτι. (Π.Σ., 58 ετών).

Η κατάσταση κάθε οικογένειας είναι διαφορετική και δεν γνωρίζετε ολόκληρη την ιστορία της, εποµένως δεν είναι δίκαιο
να συγκρίνετε τον εαυτό σας µε άλλους. Είναι επίσης σηµαντικό, να θυµάστε ότι οι άνθρωποι, που δεν είναι παρόντες ώστε να βοηθούν και δεν
κατανοούν την κατάσταση, δεν είναι σε θέση να υποδείξουν. Εάν αρνούνται να κατανοήσουν την πραγµατικότητα, κάντε ό,τι µπορείτε για να
αγνοήσετε τις παρεµβάσεις τους και προσπαθήστε να θέσετε τα όριά σας. Εσείς µόνο γνωρίζετε τι είναι καλύτερο.

#3

υγε α τους
εν θα ε χε χειροτερέ ει
θα ε χε ελτι θε
αν εν ε χα πάρει
αυτ τ ν από ασ

• Η µητέρα µου δεν θα είχε κολλήσει κορονο ό,
αν ήταν ακόµα σπίτι µαζί µου. ( .Κ., 52 ετών)
• µπαµπάς θα έτρωγε καλύτερα και δεν θα έχανε βάρος,
αν εξακολουθούσα να τον φροντίζω εγώ. (Α. ., 56 ετών).
• Η γυναίκα µου θα µε αναγνώριζε ακόµα, αν είχε µείνει
στο σπίτι µαζί µου αντί στην Μ Η. ( γνωστος, 74 ετών)

Η πεποίθηση, ότι µπορούµε να ελέγξουµε την εξέλιξη της υγείας ή της νοητικής ικανότητας κάποιου, δεν έχει λογική βάση.
Μας προσφέρει µια αίσθηση ελέγχου η πλάνη αυτή, αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι κανείς δεν µπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει το µέλλον.
Ενδεχοµένως η κατάσταση να ήταν διαφορετική, αν κρατούσατε το άτοµο µε άνοια στο σπίτι. Αλλά είναι εξίσου πιθανό, το αποτέλεσµα να ήταν
το ίδιο. Από την άλλη, υπάρχει και το ενδεχόµενο τα πράγµατα να ήταν χειρότερα, αν δεν είχατε αποφασίσει να τους µεταφέρετε σε Μ Η.
υµηθείτε, πήρατε αυτή τη δύσκολη απόφαση, επειδή το επίπεδο φροντίδας, που χρειάζονταν το άτοµο µε άνοια, δεν ήταν πλέον δυνατό να το
υποστηρίξετε µόνο εσείς.

αρακτηριστικό παράδειγµα του µεγέθους των ενοχών, που βιώνουν
οι φροντιστές ήταν κα Κ., 70 ετών, που κάλεσε στην γραµµή για να λάβει
συµβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση για την απόφαση,
που είχε πάρει, να µετακινήσει τη µητέρα της σε Μ Η, λόγω
των πολλών προβληµάτων υγείας, που είχε και ίδια και η µητέρα της.
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της απόφασής της, ήρθε
στο συµπέρασµα - και γιαυτό κάλεσε και στην γραµµή- να ζήσει
και εκείνη µαζί της στη Μ Η, προκειµένου να µην την αποχωριστεί.
Μετά από µεγάλο διάλογο φάνηκε, πως οι τύψεις για την απόφασή της
την οδήγησαν να βάλει σε δεύτερη µοίρα τη δική της ζωή και
τις ανάγκες της και να συντροφεύσει την µητέρα της στη µετακίνησή της.
Είναι σηµαντικό να προσπαθείτε να θέσετε τις δικές σας
προτεραιότητες και να θυµάστε, ότι µπορούµε να προσφέρουµε
Κώστας φροντίδα
ικολάουστους αγαπηµένους µας, µόνο όταν έχουµε
καλύτερη
τονυχίατρος
έλεγχο της ζωής και του εαυτού µας.
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Η µετακίνηση σε µια Μονάδα ροντίδας Ηλικιωµένων προστατεύει
τόσο την υγεία όσο και την ασφάλειά σας και επιτρέπει στο άτοµο
µε άνοια να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται.
Επιπλέον, αν δεν προστατεύσετε και την δική σας υγεία, σίγουρα
δεν θα µπορείτε να συνεχίσετε να παρέχετε σε κάποιον άλλον
τη φροντίδα που χρειάζεται.
Μέσω των αιτηµάτων στην ραµµή οή ειας για την νοια 11
φαίνονται οι µεγάλες δυσκολίες, που αντιµετωπίζουν οι φροντιστές,
τόσο σε σχέση µε την φροντίδα του ατόµου µε άνοια, όσο και
µε την φροντίδα του εαυτού τους. Η συµβουλευτική στήριξη από
τη γραµµή παρέχει τρόπους διαχείρισης των αισθηµάτων ενοχής,
που προκαλούνται από τις κοινές πεποιθήσεις, που αναφέρθηκαν
παραπάνω, κάνοντας πιο ελαφρύ το φορτίο των φροντιστών.

Αντιγόνη εοντή
υχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

ρια Μεγαγιάννη
ευροψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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ΥΠΗΡ ΣΙ Σ ΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤ Σ
ΑΤΟΜ Ν Μ ΑΝΟΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΡ ΙΑ
I

Α ΗΝ Ν

Εκπαιδευτικά σεµινάρια για φροντιστές, που πραγµατοποιούνται
σε 6 δίωρες, εβδοµαδιαίες συναντήσεις και δίνουν τη δυνατότητα
στους φροντιστές να καταρτιστούν σε θέµατα σχετικά µε την άνοια,
όπως τα συµπτώµατα και η εξέλιξη της νόσου, πρακτικά θέµατα
για την καθηµερινή φροντίδα των ατόµων µε άνοια, νοµικά
και κοινωνικά θέµατα, κ.ά.
Α

lzheimer Α

Πραγµατοποιείται σε 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις, µε στόχο
την εκπαίδευση στην άνοια και την απόκτηση δεξιοτήτων στη φροντίδα
και στη διαχείριση των συναισθηµάτων.

Πραγµατοποιείται σε 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις, µε στόχο
την εκπαίδευση σε τεχνικές για την αποτελεσµατική διαχείριση
του άγχους και την απόκτηση δεξιοτήτων για τη βελτίωση της διάθεσης.

Πραγµατοποιείται σε 6 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις, µε στόχο
την εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες νοσηλευτικής διαχείρισης
στην άνοια και την βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής φροντίδας.

lzheimer

re i er nline

Πραγµατοποιείται τη δεύτερη Τετάρτη κάθε µήνα, σε µια διαδικτυακή
συνάντηση, όπου οι φροντιστές ατόµων µε άνοια έχουν τη δυνατότητα
να µιλήσουν µε επαγγελµατίες υγείας , να εκφράσουν προβληµατισµούς
και απορίες και να ενηµερωθούν γύρω από τα ζητήµατα,
που τους απασχολούν καθηµερινά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
ατόμων με άνοια

∆ιαδικτυακό µάθηµα γυµναστικής φροντιστών, το οποίο απευθύνεται
αποκλειστικά και µόνο σε φροντιστές ατόµων µε άνοια, µε ασκήσεις
πιλάτες, γιόγκα και ορθοσωµική γυµναστική, ανάλογα µε το επίπεδο
και τις ανάγκες των ασκούµενων.

ρύσα Καραγιάννη
υχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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ΡΑΣ ΙΣ

Μ

Σ

-∆
Α

Τον Αύγουστο του 2021, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών,
µε την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύµατος ΤΙΜΑ
και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. άτση,
ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράµµατος
Το πρόγραµµα
δίνει
τη δυνατότητα στα άτοµα µε άνοια, που συµµετέχουν,
να αντιµετωπίσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση
και συγχρόνως να ενισχύσουν τις νοητικές λειτουργείες τους,
µένοντας σε επαφή µε τα οικεία τους πρόσωπα
και συµµετέχοντας σε διαδικτυακά προγράµµατα
που προσφέρει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
Αφορµή για τη δηµιουργία αυτού του προγράµµατος
στάθηκαν οι περιορισµοί που επιβλήθηκαν σε όλους µας
λόγω της πανδηµίας και η ανάγκη, που δηµιουργήθηκε
έκτοτε, για παροχή υπηρεσιών µέσω διαδικτύου.
τσι λοιπόν, οι συµµετέχοντες σε αυτό το πρόγραµµα
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνώσεις αλλά
και το µέσο (tablet), για να µπορούν να συνδέονται
στο διαδίκτυο και να συµµετέχουν σε οµάδες νοητικής
ενδυνάµωσης και συµβουλευτικής.
Η µέχρι τώρα εφαρµογή του
χαίρει µεγάλης ανταπόκρισης, καθώς αποτελεί
για τους ηλικιωµένους ένα µέσο, τόσο για να είναι
σε επαφή µε τους δικούς τους ανθρώπους, όσο και
για την ενδυνάµωση των νοητικών τους λειτουργιών.

ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΙ

στόσο, είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθούµε
και στον ανθρώπινο παράγοντα, αφού προκύπτουν
στοιχεία, τα οποία, µπορεί να είναι δύσκολο
να αποτυπωθούν επαρκώς µε λέξεις, όµως,
είναι πολύ σηµαντικά, για να τα παραβλέψουµε.
Αξίζει, για παράδειγµα, να αναφερθεί η χαρά
και η ικανοποίηση, που είχε ο κ. Κωνσταντίνος,
όταν κατάφερε να στείλει για πρώτη φορά email
µόνος του, ο οποίος µέχρι τότε, σύµφωνα µε
τα λεγόµενα του φροντιστή του, π ια α ογελο ε
αρακτηριστική είναι επίσης κι η περίπτωση
της κ. Μαρίας, η οποία είπε, καµαρώνοντας,
τα ατ φε α , όταν πραγµατοποίησε µόνη της
την πρώτη της βιντεοκλήση µε την εγγονή της,
η οποία βρίσκεται στην Αγγλία. πως επίσης,
ο κ. Αλέξανδρος, ο οποίος καταφέρνει να ξεπεράσει
τις κινητικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει, προκειµένου
να χειριστεί το τάµπλετ και µάλιστα δίνει οδηγίες
και στη σύζυγό του, για να καταφέρουν
να πραγµατοποιήσουν από κοινού βιντεοκλήση
µε το Κέντρο Ηµέρας.
λα τα παραπάνω δείχνουν τη σηµασία αυτού
του προγράµµατος στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και της αίσθησης της αυτό-αποτελεσµατικότητας
των ατόµων, που συµµετέχουν σε αυτό.
Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν την ανάγκη
για εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, που στοχεύουν
στην ψυχοκοινωνική ευηµερία των ατόµων τρίτης
ηλικίας, ιδιαίτερα στην εποχή µας, όπου κυριαρχεί
η τεχνολογία στον τοµέα της ανθρώπινης επικοινωνίας.

άντια Α ράµη
Κοινωνική ειτουργός
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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ΙΣΤΗ ΟΝΙ Α Ν Α

Η
Τα γονίδια είναι οι οδηγίες, που κληρονοµούνται από τους γονείς µας,
βάσει των οποίων χτίζεται το κάθε έµβιο ον. Κάθε γονίδιο αντιπροσωπεύει
ένα τµήµα του κώδικα A, που έχει τις πληροφορίες για τη δηµιουργία
µίας συγκεκριµένης πρωτε νης. Από τις πρωτε νες κατασκευάζονται
οι ιστοί και τα όργανα και ορισµένες έχουν ιδιαίτερες λειτουργίες, όπως
το να µεταφέρουν µηνύµατα µεταξύ νευρικών κυττάρων.
ι διάφορες µορφές άνοιας προκαλούνται από νοσήµατα του εγκεφάλου
και οι πιθανότητες να αναπτύξει κάποιος άνοια εξαρτώνται κυρίως από
την ηλικία, το εξατοµικευµένο ιατρικό ιστορικό και τον τρόπο ζωής,
καθώς και από την έκφραση κάποιων γονιδίων. ι διαφορές στο A,
που υπάρχουν φυσιολογικά µεταξύ των ανθρώπων και που τις περισσότερες
φορές δεν συνεπάγονται παθολογικές καταστάσεις, ενίοτε µπορούν,
σε συνδυασµό µε άλλες συνθήκες, να µεταβάλουν το ρίσκο για ανάπτυξη
νόσων, όπως καρκίνο, σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και εκφυλιστικές άνοιες,
όπως η νόσος Αλτσχάιµερ.
Στη µεγάλη πλειοψηφία των ανο κών ασθενών (περίπου στο 60
των περιπτώσεων) υποκείµενη αιτία είναι η νόσος Αλτσχάιµερ.
ι περισσότεροι ασθενείς (το 98 των πασχόντων από τη νόσο
Αλτσχάιµερ) εκδηλώνουν τη νόσο µετά την ηλικία των 65 ετών και είναι
σποραδικές µορφές. Μέχρι σήµερα έχει αποδειχθεί, ότι περισσότερα
από 40 διαφορετικά γονίδια αυξάνουν ή µειώνουν τον σχετικό κίνδυνο
εκδήλωσης της νόσου µε τις διάφορες παραλλαγές τους. Το συνηθέστερο
και µε την πιο ισχυρή επίδραση στην πιθανότητα εµφάνισης της νόσου
Αλτσχάιµερ είναι το γονίδιο, που κωδικοποιεί την πρωτε νη A O ,
που ενέχεται στη µεταφορά θρεπτικών ουσιών και τη συντήρηση της καλής
λειτουργίας των εγκεφαλικών κυττάρων. Υπάρχουν τρείς διαφορετικές
εκδοχές (ισοµορφές) αυτού του γονιδίου, η A O 2, η A O 3 και η A O 4,
µε την τελευταία να αποτελεί την επιβαρυµένη εκδοχή. καθένας µας
κληρονοµεί ένα γονίδιο για την A O από κάθε γονέα και περίπου ένας
στους τέσσερις ανθρώπους έχει ένα επιβαρυµένο A O 4, γεγονός
που τριπλασιάζει την πιθανότητα νόσησής του, ενώ στην περίπτωση
που κάποιος φέρει δύο A O 4 γονίδια, οι πιθανότητες να εµφανιστεί νόσος
Αλτσχάιµερ οκταπλασιάζονται. Παρόλα αυτά και οι φορείς της A O 4 και
άλλων προδιαθεσικών γονιδίων ενδέχεται να µην εµφανίσουν ποτέ τη νόσο,
δεδοµένου ότι, όπως είπαµε, η νόσηση ή όχι εξαρτάται, στην πλειονότητα
των περιπτώσεων, και από άλλους παράγοντες.
Υπάρχουν ωστόσο και οι πολύ σπάνιες περιπτώσεις ελαττωµατικών γονιδίων,
που ευθέως προκαλούν τη νόσο Αλτσχάιµερ. Μεταλλάξεις στα γονίδια
αυτά είναι υπεύθυνες για λιγότερες από το 1 των περιπτώσεων νόσου
Αλτσχάιµερ, επηρεάζουν πολλά µέλη της ίδιας οικογένειας σε µικρή ηλικία
(έναρξη πριν τα 65) και προκαλούν τη λεγόµενη κληρονοµική οικογενή
µε πρώιµη έναρξη νόσο Αλτσχάιµερ. Τα έως τώρα γνωστά γονίδια αυτής
της κατηγορίας είναι το γονίδιο της A , το γονίδιο της
1 και αυτό
της
2 και ενέχονται στην παραγωγή του β-αµυλοειδούς, ο παθολογικός
µεταβολισµός του οποίου δηµιουργεί τις χαρακτηριστικές πλάκες αµυλοειδούς
στους εγκεφάλους των ασθενών µε νόσο Αλτσχάιµερ. Τα παθολογικά
γονίδια της A , της
1 και της
2 είναι επικρατητικά, γεγονός
που σηµαίνει ότι, όσοι φέρουν το ελαττωµατικό γονίδιο, θα εµφανίσουν
τη νόσο οπωσδήποτε και τα παιδιά ενός φορέα έχουν 50 πιθανότητα
να είναι φορείς και εποµένως να νοσήσουν. Βεβαίως, όπως φαίνεται
και από τα ως άνω ποσοστά, οι περισσότεροι από το σύνολο των ανο κών
ασθενών µε νόσο Αλτσχάιµερ πριν τα 65 (που αποτελούν το 5
των πασχόντων) είναι σποραδικά περιστατικά, η νόσησή τους δεν σχετίζεται
µε οικογενή µορφή και οι αιτίες εµφάνισης δεν είναι ακόµα ξεκάθαρες
στην επιστηµονική κοινότητα.

ύκουργος Καρτσακλής
ευρολόγος

12

Στην νοια µε σωµάτια του ewy ( ementia with ewy bo ies, )
επίσης πιστεύεται, ότι υπάρχουν γονίδια, που σχετίζονται µε τροποποίηση
της πιθανότητας νόσησης. Η νόσος αυτή αφορά σε µεγάλο ποσοστό
ανο κών ασθενών (περίπου 20-30 του συνόλου), ωστόσο η κλινική και
παθολογοανατοµική συγγένεια µε τη νόσο του Πάρκινσον, αλλά και τη νόσο
Αλτσχάιµερ, έχει συντελέσει σε περιορισµένη µελέτη της. Πάντως, σαφείς
ενδείξεις υπάρχουν, ότι το γονίδιο της α-συνουκλείνης (
A) και το γονίδιο
του ενζύµου γλυκοσερεβροσιδάσης ( A) και δεκάδες άλλα γονίδια παίζουν
µικρό ή µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιαίτερης αυτής άνοιας. Επιπλέον,
το γονίδιο της A O και στην περίπτωση της
έχει ρυθµιστικό ρόλο,
πιθανώς ως προς την ηλικία έναρξης, κάτι που ισχύει, καθώς φαίνεται,
και στις περισσότερες εκφυλιστικές άνοιες. Το γονίδιο αυτό πλέον θεωρείται,
ότι διαδραµατίζει ρόλο στη γενικότερη υγεία και µακροζωία.
Η Αγγειακή νοια προκαλείται από µείωση της αιµατικής ροής στον εγκέφαλο
και από την επακόλουθη καταστροφή εγκεφαλικών κυττάρων. ι περισσότερες
περιπτώσεις Αγγειακής νοιας δεν οφείλονται σε ελαττωµατικά γονίδια.
Βέβαια, υπάρχουν γονίδια, που επηρεάζουν την πιθανότητα να εµφανίσουµε
Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, καρδιακή νόσο ή άλλες παθήσεις
(π.χ. η αυτοσωµική επικρατής αρτηριοπάθεια A A , που αριθµεί πολύ
λίγους ασθενείς παγκοσµίως), που µε τη σειρά τους είναι δυνατό να οδηγήσουν
σε Αγγειακή νοια, όµως ο τρόπος ζωής, το κάπνισµα, η έλλειψη φυσικής
άσκησης και η διατροφή έχουν εδώ τον πρώτο λόγο στον έλεγχο εµφάνισης
της νόσου.
Στην περίπτωση της Μετωποκροταφικής νοιας ( rontotemporal ementia,
), η οποία είναι συχνή στις ηλικίες πριν τα 65 έτη, οι ασθενείς εκδηλώνουν
ποικίλα συµπτώµατα, που κυρίως επηρεάζουν τη συµπεριφορά, το λόγο, αλλά
µπορεί να εµφανίζονται και κινητικές διαταραχές µε παρκινσονισµό ή νόσο
κινητικού νευρώνα. Το 30-50 , όσων εµφανίζουν τη συµπεριφορική µορφή
της νόσου, έχουν οικογενειακό ιστορικό και η νόσος θεωρείται ότι πιθανώς
είναι κληρονοµούµενη, όµως, στις υπόλοιπες µορφές, το ποσοστό
της οικογενούς επέλευσης είναι µικρότερο. Συνολικά, περίπου µία στις δέκα
περιπτώσεις
θεωρείται ότι προκαλείται σαφώς από κάποιο ελαττωµατικό
γονίδιο. Στα γονίδια, που έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούν κληρονοµούµενες
µορφές , περιλαµβάνονται το γονίδιο της πρωτε νης tau ( A ), το γονίδιο
της rogranulin (
) και το γονίδιο 90 72. Μεταλλάξεις στο γονίδιο tau
προκαλούν ανώµαλες βιοχηµικές δράσεις της tau πρωτε νης και δηµιουργία
εναποθέσεων, που καταστρέφουν εγκεφαλικά κύτταρα. ρειάζεται να κατανοήσουµε
περισσότερα για τον τρόπο πρόκλησης της νόσου από τα άλλα δύο γονίδια.
Το γονίδιο 90 72 είναι δυνατό να προκαλέσει όσο του Κινητικού ευρώνα
ή
ή και τις δύο νόσους και ενδέχεται να επηρεάσει µε διαφορετικό τρόπο
δύο άτοµα της ίδιας οικογένειας. Για τις περιπτώσεις , που δεν προκαλούνται
από ελαττωµατικά γονίδια, οι παράγοντες κινδύνου δεν είναι απόλυτα
κατανοητοί και διενεργείται περαιτέρω έρευνα.
∆εδοµένου ότι η άνοια είναι µία συχνή πάθηση, πολλοί από εµάς έχουµε
κάποιο συγγενή που νοσεί, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα νοσήσουµε και εµείς.
Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε, ότι µε τη µεταβολή του τρόπου ζωής
και διατροφής µε στόχο την καλύτερη κατάσταση της καρδιάς, των αγγείων,
τον έλεγχο του σακχάρου, της αρτηριακής πίεσης, των λιπιδίων, την αποφυγή
καπνίσµατος και κατάχρησης αλκοόλ και γενικά µε καλύτερη ψυχοσωµατική
υγεία, συντελούµε σε σηµαντική ελάττωση της πιθανότητας να προσβληθούµε
από άνοια µεγαλώνοντας. Εξίσου σηµαντικό για την πρόληψη της άνοιας,
είναι να διατηρούµαστε σωµατικά και νοητικά ενεργοί και να αποφεύγουµε
την ψυχοκοινωνική αποµόνωση. Τα γενετικά τεστ, που µπορούν να µας πουν αν
έχουµε κληρονοµήσει κάποιο γονίδιο, που συνδέεται µε κάποια µορφή άνοιας,
δεν ενδείκνυται να συστήνονται εύκολα, για όλους όσοι εκφράσουν σχετικό
ενδιαφέρον, επειδή ανησυχούν, που κάποιος συγγενής τους πάσχει. Σίγουρα
παίζει ρόλο, ποια νόσος προκαλεί την άνοια στην οικογένεια, πόσα µέλη
πάσχουν και ποιες οι ηλικίες έναρξης. Η απόφαση να υποβληθεί κάποιος
σε γενετικό τεστ απαιτεί προσεκτική σκέψη, επαρκή ενηµέρωση, πιθανώς
και συµβουλευτικές συνεδρίες από ειδικό γενετιστή. Είµαστε µακριά από
το να πούµε, ότι όλες οι µεταλλάξεις, που µπορούν να προκαλέσουν άνοια,
έχουν αναγνωριστεί, οπότε και ένας πιθανά αρνητικός έλεγχος δεν είναι
σε θέση να αποκλείσει την ύπαρξη υποκείµενης γενετικής αιτίας ανάπτυξης
άνοιας. Και µε το δεδοµένο ότι δεν υπάρχουν ακόµα φαρµακευτικές ή άλλες
µέθοδοι πρόληψης, η ευθυγράµµιση µε την ως άνω προτεινόµενη υιοθέτηση
υγιών τρόπων διαβίωσης, διατροφής και συµπεριφορών είναι η απλούστερη
και για την πλειονότητα των ανθρώπων η αποτελεσµατικότερη στάση απέναντι
στον κίνδυνο της άνοιας.

Τ

ΝΟ ΟΓ Α

Τ
Μία από τις συνέπειες της ραγδαίας αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης τις τελευταίες δεκαετίες, είναι και η αύξηση του πληθυσµού
των ηλικιωµένων (άνω των 65 ετών) κατοίκων του πλανήτη µας. ∆εδοµένου ότι ο κίνδυνος για εµφάνιση άνοιας αυξάνεται µε τη γήρανση,
είναι σαφές ότι όσο αυξάνεται το προσδόκιµο ζωής, τόσο θα αυξάνεται και ο αριθµός των ανο κών ασθενών παγκοσµίως.
ι µη αντιστρέψιµοι αυτοί παράγοντες, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας στην ανεύρεση αποτελεσµατικών
θεραπειών στη µάχη κατά της άνοιας, την ώρα µάλιστα που παρατηρείται παγκοσµίως έλλειψη εξειδικευµένου στη φροντίδα ανο κών
ασθενών προσωπικού. σο λοιπόν ο κλοιός σφίγγει και η άνοια εξελίσσεται σε επιδηµία του 21ου αιώνα, είναι λογικό να µπαίνουν
και άλλοι παράγοντες στο παιχνίδι της επιβίωσης.
Η χρήση ροµπότ ως φροντιστών ανο κών ασθενών, έχει διχάσει επανειληµµένα, τόσο την επιστηµονική, όσο και την κοινή γνώµη. Βάση
κάθε βιοηθικής συζήτησης σχετικής µε την ορθότητα ή µη της χρήσης ροµπότ στη φροντίδα ασθενών µε άνοια, αποτελεί αναµφίβολα
ο σκοπός, για τον οποίο πρόκειται να γίνει χρήση τους. Το πρώτο βασικό ερώτηµα που προκύπτει είναι, αν ένα ροµπότ χρησιµοποιείται
πράγµατι για να βελτιώσει τη φροντίδα, που λαµβάνει ο ασθενής και κατά συνέπεια τον τρόπο διαβίωσής του, ή αν πρόκειται απλά για
ένα µέσο, προκειµένου αφ ενός να καλυφθεί η έλλειψη φροντιστών και αφ ετέρου να απεµπλακεί το οικογενειακό περιβάλλον από
το δυσβάσταχτο φορτίο (σωµατικό, ψυχολογικό, οικονοµικό) της φροντίδας του ασθενούς. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι στόχος της χρήσης
ενός ροµπότ στον τοµέα της φροντίδας ενός ασθενούς µε άνοια είναι η βελτίωση της καθηµερινότητάς του, αποσκοπώντας στην ανάταση
της σωµατικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του. Με τον τρόπο αυτό ο ανο κός θα διατηρήσει την αυτονοµία του, επέχοντος
βεβαίως του ροµπότ ενός εποπτικού ρόλου, ενίοτε και προνοητικού αποτρεπτικού -πχ. σε περιπτώσεις συµπεριφορών που πιθανόν
να οδηγήσουν σε τραυµατισµό. Ταυτόχρονα όµως, η χρήση ενός ροµπότ µπορεί να οδηγήσει σε διάρρηξη των σχέσεων µεταξύ
του ασθενούς και του κοινωνικού του περιγύρου, καθώς συχνά παρατηρείται µείωση των κοινωνικών συναναστροφών και του γενικότερου
ενδιαφέροντος προς τον ασθενή, λόγω και µόνο της ύπαρξης του ροµπότ.

να δεύτερο ζήτηµα, που βρίσκεται διαρκώς
στο προσκήνιο, αφορά στην επίδραση, που
τελικά ασκεί το ροµπότ-φροντιστής στον ανο κό
ασθενή και στο αν αυτή είναι τελικά ευεργετική
ή όχι για εκείνον. Κανείς δεν αµφισβητεί
την σωµατική και ψυχολογική ανάταση
της υγείας ενός ανο κού, που έχει δίπλα του
ένα ροµπότ: αισθάνεται αυτόνοµος, αξιοπρεπής
και λειτουργικός. Συναισθήµατα, όπως αυτά
της συντροφικότητας, της ασφάλειας και της
αλληλεξάρτησης, δηµιουργούν ένα εσωτερικό
δέσιµο του ανο κού µε το ροµπότ-φροντιστή.
Η ψευδαίσθηση όµως ότι το ροµπότ νοιάζεται
για εκείνον, δηµιουργεί µια εικονική
πραγµατικότητα, η οποία καταλήγει
να αποκόπτει τον ανο κό από την πραγµατική
ζωή, αποπροσανατολίζοντάς τον µάλιστα
σε υπερθετικό βαθµό, όταν πάψει η επαφή του
µε το ροµπότ.
Πολλά ερωτήµατα εγείρονται βεβαίως και από τη δυνατότητα των εν λόγω ροµπότ να συλλέγουν, χρησιµοποιούν και επεξεργάζονται
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι αναγκαίο η εν λόγω επεξεργασία να πραγµατοποιείται µε τρόπο διαφανή, ενώ ταυτόχρονα
η ανάπτυξη των συστηµάτων ροµποτικής και τεχνητής νοηµοσύνης να γίνεται πάντα µε γνώµονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασµό
και την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ασθενούς. Πράγµατι, ο αντίκτυπος ενός ροµπότ στην ιδιωτικότητα ενός
ανο κού είναι τεράστιος, δεδοµένου ότι αυτό έχει πρόσβαση σε χώρους, που παραδοσιακά προστατεύονται (οικία) και σε ευαίσθητα
προσωπικά δεδοµένα. Και όλα αυτά, ενώ ο ανο κός ασθενής αδυνατεί να αντιληφθεί ότι παρακολουθείται και ότι αυτές οι πληροφορίες
διαµοιράζονται και σε τρίτους. Ακόµα µάλιστα κι αν παρακάµψουµε το ζήτηµα της συγκατάθεσης - όχι φυσικά εκ µέρους του ίδιου
του ασθενούς- και γίνει επίκληση της διαφύλαξης των ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου ως νόµιµης βάσης επεξεργασίας, θα ήταν
πρακτικά αδύνατον να υπάρξει ενηµέρωση για όλες τις λειτουργίες του ροµπότ και για τον τρόπο που αυτό συλλέγει, επεξεργάζεται,
εξάγει και ανταλλάσει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα του ανο κού.
λα τα παραπάνω ερωτήµατα, αποτελούν τη βάση ατέρµονων ηθικών διληµµάτων σχετικά µε τη χρήση ή µη ροµπότ-φροντιστών
στο χώρο της άνοιας. Παρόλο που βρισκόµαστε στην εποχή της ροµποτικής, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστεί
αποτελεσµατικά ο ψυχολογικός και κοινωνικός αντίκτυπος της αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπου και ροµπότ και να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή σε ευάλωτες οµάδες, όπως οι ανο κοί, προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία επιβλαβούς εξάρτησης από τα ροµπότ,
µε την καταστροφική για τον ανο κό ασθενή συνέπεια της απόλυτης κοινωνικής αποµόνωσης.
ιάννης Μπιλιάνης
∆ικηγόρος
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Aπό τον Σεπτέµβριο του 2021, η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ιλίου, σε συνεργασία µε την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, λειτουργούν
τον διευρυµένο Συµβουλευτικό Σταθµό για την νοια στο λιον. o έργο Πρόληψη και γκαιρη διάγνωση της νοιας (Συµβουλευτικός
Σταθµός για την νοια στο ∆ήµο Ιλίου) είναι συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), Ε.Π. Αττική 2014
-2020 και από εθνικούς πόρους. Το έργο εντάσσεται στις λοκληρωµένες Υπηρεσίες και ∆ράσεις Πρόληψης και Αντιµετώπισης
των ∆ιακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής νταξης των Ειδικών και Ευάλωτων µάδων του ∆ήµου Ιλίου, στο πλαίσιο
της ΒΑΑ
Ε της ∆υτικής Αθήνας ΠΣ 5063309 (αριθ. 17440 11-03-2021). Συµβουλευτικός Σταθµός λειτουργεί σαν ανοιχτή
µονάδα φροντίδας για ανθρώπους µε άνοια ή µε ήπια προβλήµατα µνήµης και άλλων νοητικών λειτουργιών, παρέχοντας υποστήριξη
στους ίδιους και τις οικογένειές τους, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και τη δηµιουργία κοινοτήτων φιλικών
προς την άνοια. Επιπλέον, ο Σταθµός στοχεύει στην πρόληψη της άνοιας και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων απέναντι
στην ασθένεια, στην έγκαιρη διάγνωση αυτής και στην παραποµπή σε πιο εξειδικευµένη φροντίδα και παρακολούθηση, στην κατάλληλη
ενηµέρωση της κοινότητας για σχετικά θέµατα και στην υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόµων µε άνοια.

Σε ποιoυς απευ ύνονται οι υπηρεσίες του Στα µού
• Στο ευρύ κοινό µε ενηµέρωση σχετικά µε την άνοια και στρατηγικές πρόληψης
• Σε άτοµα άνω των 60 ετών, που πάσχουν από νόσο Αλτσχάιµερ και από άλλες µορφές άνοιας ή διαταραχές µνήµης,
τις οικογένειές τους, καθώς και ηλικιωµένα άτοµα, που επιθυµούν να κάνουν προληπτική εξέταση για τη µνήµη τους

Οι ασικοί στόχοι του Συµ ουλευτικού Στα µού για την νοια περιλαµ άνουν:
1 Ηµι-ηµερήσια Παραµονή
ειτουργία διευρυµένου Ιατρείου Μνήµης
ι ασθενείς µε άνοια έχουν τη δυνατότητα
Στον Συµβουλευτικό Σταθµό πραγµατοποιείται αξιολόγηση της νοητικής
να παραµείνουν στον Συµβουλευτικό Σταθµό
κατάστασης και της λειτουργικότητας των συµµετεχόντων, αλλά και όσων
κατά την διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας
ατόµων παραπέµπονται για αξιολόγηση από τις δοµές του ∆ήµου,
του και σύµφωνα πάντα µε τους περιορισµούς
από επαγγελµατίες υγείας. Το Ιατρείο Μνήµης λειτουργεί τρεις ηµέρες
και τις ισχύουσες οδηγίες λόγω πανδηµίας.
την εβδοµάδα και στελεχώνεται από ευρολόγο, υχίατρο, υχολόγο
Στο διάστηµα παραµονής τους διασφαλίζεται
και Κοινωνική ειτουργό. Σταθµός συνεργάζεται µε τον θεράποντα
η ασφάλεια και η άνεσή τους, ενώ υποστηρίζεται
ιατρό, ώστε να διευκολύνεται ο δεύτερος σχετικά µε τους φαρµακευτικούς
η ενεργητική συµµετοχή τους σε µικρές οµάδες
ή άλλους χειρισµούς. Το νευροψυχολογικό προφίλ του κάθε χρήστη
και ατοµικά προγράµµατα. Απώτερος στόχος
επιτρέπει στους επαγγελµατίες υγείας του Συµβουλευτικού Σταθµού
είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων
να διαµορφώνουν κατάλληλες παρεµβάσεις. Η αξιολόγηση αποτελεί
µε άνοια και η ανακούφισή της οικογένειας
τη βάση για τη διαµόρφωση κατευθυντηρίων οδηγιών για την οικογένεια
για το διάστηµα, που το άτοµο µε άνοια
και τον µακροπρόθεσµο θεραπευτικό σχεδιασµό.
διαµένει στο χώρο.
Μη Φαρµακευτικές εραπευτικές Παρεµ άσεις
Τα άτοµα µε άνοια συµµετέχουν σε δοµηµένα µη φαρµακευτικά θεραπευτικά προγράµµατα, δια ζώσης και διαδικτυακά. ι συντονιστές
των παρεµβάσεων είναι υχολόγοι, οσηλευτές, Κοινωνική ειτουργός και υσικοθεραπευτές. Εφαρµόζονται οµάδες επικαιρότητας
(προσανατολισµός στο χώρο και το χρόνο, ενίσχυση δεσµών µεταξύ των συµµετεχόντων, σχολιασµός της επικαιρότητας), φυσική
άσκηση (ενίσχυση της φυσικής κατάστασης, βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων και ισορροπίας), νοητική ενδυνάµωση (ασκήσεις µνήµης,
προσοχής και συγκέντρωσης, ενίσχυση εκτελεστικών δεξιοτήτων, ενίσχυση δεξιοτήτων έκφρασης και κατανόησης λόγου), λοιπές
δραστηριότητες (θεραπεία δι αναµνήσεων, λογοτεχνία, λα κή παράδοση, κατασκευές, επιτραπέζια παιχνίδια, οµάδες διαλόγου,
προβολές βίντεο). Τα προγράµµατα εφαρµόζονται είτε οµαδικά είτε ατοµικά. Η ενεργητική και τακτή συµµετοχή στις παρεµβάσεις
του Συµβουλευτικού Σταθµού για την νοια στοχεύει στην ενίσχυση και διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών, κοινωνικών δεξιοτήτων,
της λειτουργικότητας, της αυτονοµίας τους και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.
υχοκοινωνικές Παρεµ άσεις για Φροντιστές
Συµβουλευτικός Σταθµός για την νοια παρέχει υπηρεσίες στους συγγενείς και άλλους φροντιστές ατόµων µε άνοια, που εντάσσονται
στο ηµερήσιο πρόγραµµα του. υχοθεραπευτικές παρεµβάσεις, ατοµικές και οµαδικές, έχουν ως στόχο την ανακούφιση από
την πολυδιάστατη επιβάρυνση της φροντίδας και την ενίσχυση των οικογενειακών δεσµών. Προγράµµατα διαχείρισης άγχους
και βελτίωσης της διάθεσης προγραµµατίζονται σε κύκλους, καλύπτοντας τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά. Επίσης, η υποστήριξη
των οικογενειών έναντι του στίγµατος αποτελεί πεδίο δράσης του σταθµού. Βασική διάσταση της ολιστικής αντιµετώπισης της άνοιας
είναι η ενηµέρωση και εκπαίδευση των οικογενειών για τη διαχείριση κρίσιµων καταστάσεων και προβληµατικών συµπεριφορών
των ατόµων που πάσχουν. Συµβουλευτικός Σταθµός για την νοια παρέχει διαρκή ενηµέρωση και εκπαίδευση στους φροντιστές, ώστε
να διευκολυνθεί το έργο τους. µαδικά προγράµµατα ψυχοεκπαίδευσης, νοσηλευτικής φροντίδας, κ.ά. προγραµµατίζονται σε κύκλους
για αυτό το σκοπό. Ακόµη, οι υπηρεσίες του Σταθµού απευθύνονται και στους έµµισθους φροντιστές, κατηγορία επαγγελµατιών
µε παραγνωρισµένο µέχρι σήµερα ρόλο.
∆ηµοσιότητα δικτύωση και µεταφορά τεχνογνωσίας
Από τους βασικούς στόχους του Συµβουλευτικού Σταθµού είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά µε την άνοια.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συµβουλευτικού Σταθµού για την νοια καταβάλλεται προσπάθεια διαρκούς κάλυψης των αναγκών
των µελών της ∆ιεπιστηµονικής µάδας για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και εποπτεία. Κατά τη διάρκεια του έργου, εκπαιδεύσεις
θα πραγµατοποιηθούν και στους υπαλλήλους του ∆ήµου από τους επαγγελµατίες υγείας της δοµής. Από την έναρξη της λειτουργίας
του Συµβουλευτικού Σταθµού έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 200 άτοµα. Εχουν πραγµατοποιηθεί 79 νευροψυχολογικές
αξιολογήσεις και εξετάσεις στο Ιατρείο Μνήµης, 89 φυσικοθεραπευτικές παρεµβάσεις και 158 ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις
σε άτοµα µε άνοια και φροντιστές.Με το τέλος της πανδηµίας και την άρση των περιοριστικών µέτρων, που είναι προ των πυλών,
ευελπιστούµε ότι ο Συµβουλευτικός Σταθµός στο λιον θα διευρύνει ακόµη περισσότερο τις υπηρεσίες του, προσφέροντας βοήθεια
και φροντίδα στα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους, που διαµένουν στις γύρω περιοχές.

νκα ∆α ίλα
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Το πρόγραµµα ροντίδα Στο Σπίτι αποτελεί µια από τις υπηρεσίες τις Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, που
απευθύνεται σε ανθρώπους µε αδυναµία µετακίνησης, λόγω των συνθηκών της πανδηµίας, αλλά και όχι
µόνο. στόχος των επαγγελµατιών υγείας του προγράµµατος είναι να προσφέρουν, µέσω της κατάρτισής
τους, βοήθεια και ανακούφιση, τόσο στους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και στους φροντιστές, οι οποίοι είναι
επιβαρυµένοι από το φορτίο, που κουβαλούν λόγω της συνεχούς φροντίδας. Αναπόσπαστο κοµµάτι
της διεπιστηµονικής οµάδας του προγράµµατος είναι και η φυσικοθεραπεία.
ρόλος ενός φυσικοθεραπευτή είναι σηµαντικός, τόσο στα αρχικά στάδια της νόσου,
όπου ακόµα η κινητικότητα του ασθενή δεν φαίνεται να επηρεάζεται τόσο, ως µέσο πρόληψης,
όσο και σε πιο προχωρηµένα στάδια, όταν, µε την εξέλιξη της άνοιας, εµφανίζονται δυσκολίες
και ελλείµµατα στον συγκεκριµένο τοµέα. νας καταρτισµένος φυσικοθεραπευτής, εξετάζοντας
την κλινική εικόνα του ασθενή µε συγκεκριµένα εργαλεία αξιολόγησης, είναι σε θέση
να δηµιουργήσει ένα εξατοµικευµένο θεραπευτικό πρόγραµµα, ώστε να βοηθήσει τον ασθενή
να διαχειριστεί και να αντιµετωπίσει τα θέµατα υγείας, που υπάρχουν και άπτονται στον συγκεκριµένο τοµέα.
Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση της ισορροπίας, της βάδισης, της µυ κής ισχύος, του εύρους τροχιάς
των αρθρώσεων και ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η υλοποίηση των θεραπευτικών προγραµµάτων
άσκησης, είναι κάποια παραδείγµατα της φυσικοθεραπευτικήςπροσέγγισης προς τους ασθενείς.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
για άτομα με άνοια

Πέραν της φυσικοθεραπευτικής πρακτικής προς τους ίδιους τους ασθενείς
όµως, σηµαντικές είναι και η εκπαίδευση και υποστήριξη των φροντιστών
και του οικογενειακού περιβάλλοντος. ∆εδοµένου ότι η άνοια είναι µια νόσος,
που αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει το κοµµάτι της λειτουργικότητας
του ασθενή και στο κινητικό κοµµάτι, το οικογενειακό περιβάλλον θα πρέπει
να ενηµερωθεί και να εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε και να παρέχει καλύτερη
και πιο αποτελεσµατική φροντίδα στον ασθενή, αλλά και για να αποφεύγει
πιθανά ακατάλληλες πρακτικές. τσι λοιπόν, σε συνδυασµό µε τις ιατρικές
οδηγίες, τις ανάγκες του κάθε ασθενούς, το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο
αλλά και την συνεργασία µε την οικογένεια, ένας φυσικοθεραπευτής
συµµετέχει στην φροντίδα του ατόµου, µε σκοπό την καλύτερη ποιότητα
ζωής, που αφορά στην διατήρηση της ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας
του ατόµου για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα.
ασίλης Καραγιάννης
υσικοθεραπευτής c
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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Η άνοια επιδρά στο σώµα στο πνεύµα στη ωή και στην οικογένεια
του κά ε ασ ενούς κα ώς σταδιακά αποδιοργανώνει τη λειτουργικότητά του
την προσωπικότητά του την κα ηµερινότητα του ίδιου και των οικείων του
Η φαρµακευτική αγωγή, ως µέσο αντιµετώπισης, δεν είναι ριζική, ελέγχει
εν µέρει τα συµπτώµατα της νόσου και επιτρέπει στα άτοµα µε άνοια
να παραµείνουν λειτουργικά για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και
να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής µαζί µε την οικογένειά τους.
ι φαρµακευτικές θεραπείες έχουν καλύτερα αποτελέσµατα, όταν
συνδυάζονται µε µη φαρµακευτικές θεραπείες - προγράµµατα νοητικής
ενδυνάµωσης. Ενισχύουν το θεραπευτικό αποτέλεσµα των διαθέσιµων
φαρµάκων και έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι ελεύθερες παρενεργειών
και προσωποκεντρικές, ευέλικτες δηλαδή στις ανάγκες του κάθε
ασθενούς.
ι µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις είναι δοµηµένες και γίνονται
µε την εποπτεία και το συντονισµό των επαγγελµατιών υγείας
στα Κέντρα Ηµέρας για ασθενείς µε άνοια, είτε οµαδικά,
είτε ατοµικά. Προσαρµόζονται στις νοητικές δυσκολίες των ατόµων
που συµµετέχουν, έχουν συγκεκριµένους στόχους και περιλαµβάνουν
πλήθος δραστηριοτήτων.
Η βασική παρέµβαση σχετικά µε την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών
είναι η νοητική ενδυνάµωση. Ζητούµενο είναι η σταθεροποίηση της
γνωστικής έκπτωσης, µέσω της αξιοποίησης των νοητικών αποθεµάτων
του ατόµου, αλλά και η ενίσχυση της λειτουργικότητάς του.
Περιλαµβάνει νοητικές ασκήσεις, οι οποίες εξασκούν τη µνήµη,
την προσοχή, το λόγο, την κριτική σκέψη, την οργάνωση και
το συντονισµό (εκτελεστικές λειτουργίες), τον προσανατολισµό στο χώρο,
στο χρόνο και στην επικαιρότητα. Στοχεύει, επίσης, στην επανεκµάθηση
πληροφοριών και δεξιοτήτων, στη θεραπεία δι αναµνήσεων.
Τα προγράµµατα νοητικής ενδυνάµωσης επικεντρώνονται
στον εντοπισµό, όχι µόνο των γνωστικών ελλειµµάτων, αλλά και
των γνωστικών δυνατοτήτων του ασθενούς. Η διαπίστωση αυτή είναι
ζωτικής σηµασίας. Καθώς η άνοια είναι αποτέλεσµα εξελισσόµενων,
νευροεκφυλιστικών παθήσεων, που οδηγούν σε σταδιακή επιδείνωση,
είναι ωφέλιµο για το ίδιο το άτοµο, το οικογενειακό του περιβάλλον,
την κοινωνία, να αντιληφθούµε ότι, εκτός από αυτά που χάνονται σταδιακά,
πάντα παρ όλα αυτά, κάτι µένει . Κάτι από την προσωπικότητα,
την αντίληψη, την εµπειρία του ανθρώπου, που νοσεί. ι µη φαρµακευτικές
θεραπείες στην άνοια σε αυτό κυρίως εστιάζουν. Στις ικανότητες
των συµµετεχόντων στο εδώ και τώρα , αντλώντας υλικό από την εποχή
τους, τον πρότερο βίο τους, τα ενδιαφέροντά τους, σε συνδυασµό µε
τη σύγχρονη πραγµατικότητα, την επικαιρότητα. Επιθυµητό είναι να
διασταυρωθούν οι δύο πραγµατικότητες, το εδώ και τώρα
του ασθενούς, µε το παρόν του υπόλοιπου οικογενειακού και κοινωνικού
περιβάλλοντος και να επιτευχθεί αυτό µε σεβασµό, ευαισθησία και
διακριτικότητα - συστατικά σηµαντικά σε κάθε βήµα της διαδικασίας,
καθώς κύριος στόχος της νοητικής ενδυνάµωσης, εκτός από
την εξάσκηση των νοητικών λειτουργιών, είναι η διατήρηση
της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίµησης των συµµετεχόντων.
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Μέχρι τις αρχές του 2020, τα προγράµµατα νοητικής ενδυνάµωσης
πραγµατοποιούνταν αποκλειστικά στα Κέντρα Ηµέρας της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών, σε κατάλληλα διαµορφωµένες οµάδες, µε βασικό
κριτήριο οι συµµετέχοντες σε αυτές να βρίσκονται σε παρόµοιο νοητικό
επίπεδο και κατά δεύτερον να ταιριάζουν µορφωτικά και
ιδιοσυγκρασιακά. Καθώς λάµβαναν χώρα δια ζώσης, στο φυσικό χώρο
των Κέντρων Ηµέρας, ξυπνούσαν µαθητικές αναµνήσεις και διαθέσεις
στους χρήστες των υπηρεσιών. Γέλια, πειράγµατα, αναπολήσεις,
εξάσκηση δεξιοτήτων, απορίες, επιβραβεύσεις, κοινωνικοποίηση εντός
και εκτός µαθήµατος είναι κάποια από τα στοιχεία, που συντελούν στο
να αισθάνονται το χώρο και τη διαδικασία, ως το σχολείο τους, όπως
χαριτολογώντας το χαρακτηρίζουν. Αυτοσαρκασµός, χιούµορ,
εκτόνωση, αλλά και διαχείριση πιθανών συµπεριφορικών ψυχιατρικών
συµπτωµάτων, εµπλουτισµός της ρουτίνας τους, είναι µερικά επιπλέον
οφέλη.
Επίσης, οι δια ζώσης παρεµβάσεις περιελάµβαναν οργάνωση
καλοκαιρινών εορτών, ριστουγεννιάτικη γιορτή, κοπή της πίτας,
αποκριάτικα ενσταντανέ, εορτασµό της Τσικνοπέµπτης, κατασκευή
λαµπάδων, Πρωτοµαγιάτικο στεφάνι, κ.ά. - µε λίγα λόγια, αξιοποίηση
κάθε ευκαιρίας για χαρά και προσανατολισµό στην εποχή και
στις εναλλαγές της.
λα αυτά µέχρι το εβρουάριο του 2020, όπου και ακολούθησε
η συνθήκη εγκλεισµού, λόγω της πανδηµίας της ovi -19.
Από την περίοδο εκείνη και έπειτα, όλες σχεδόν οι υπηρεσίες
των Κέντρων Ηµέρας ανεστάλησαν, µε αποτέλεσµα να πρέπει να βρεθεί
ένας εναλλακτικός τρόπος παροχής τους. ι ανάγκες ασθενών και
φροντιστών δεν σταµάτησαν, αλλά αντιθέτως διογκώθηκαν, όπως
καταδεικνύουν έρευνες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. ι νέες
συνθήκες ζωής, µε τους περιορισµούς που έφεραν, φαίνεται
να επιδεινώνουν την υγεία και των δύο πλευρών.

Ο ΟΙΝ ΝΙ
Σε αυτή την απρόοπτη κατάσταση, στην οποία βρέθηκαν οι κοινωνίες
µας, σύµµαχος στάθηκε η τεχνολογία και πιο συγκεκριµένα το διαδίκτυο.
ι οµάδες νοητικές ενδυνάµωσης δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Αναβίωσαν
µέσω τηλε-διασκέψεων, σε εικονικά δωµάτια. τσι, οι συµµετέχοντες
έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν και πάλι από τα προγράµµατα
νοητικής ενδυνάµωσης και να ζεστάνουν µε το µπρίο, το χιούµορ
και τη φωνή τους έναν διαφορετικό χώρο και τρόπο επικοινωνίας. Τόσο
µακρυά, τόσο κοντά µεταξύ τους. νοιξε ένα νέο παράθυρο έκφρασης,
άσκησης, κοινωνικοποίησης, στην ασφάλεια του σπιτιού και των οικείων
προσώπων τους.
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Είναι γεγονός ότι η πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες δεν είναι
εφικτή για κάποιους, αφού προ ποθέτει γνώση και χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή ή έξυπνων συσκευών, είτε από το άτοµο που συµµετέχει
στο πρόγραµµα νοητικής ενδυνάµωσης, είτε από συγγενή του.
Παρά τη συµµετοχή όλο και περισσότερων επωφελούµενων στις
διαδικτυακές υπηρεσίες, που προσφέρει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών,
έχει διαπιστωθεί ότι η έλλειψη πρόσβασης στα κατάλληλα τεχνολογικά
εργαλεία (Η Υ, tablet, κλπ) και το χαµηλό ποσοστό ψηφιακής
εγγραµµατοσύνης των ηλικιωµένων ατόµων µε άνοια αποτελούν βασικά
εµπόδια. Γίνονται προσπάθειες βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων
ανθρώπων τρίτης ηλικίας, µέσα από προγράµµατα, όπως το Μένουµε
Συνδε-δεµένοι . Και φυσικά, οι εργαζόµενοι της εταιρείας Αλτσχάιµερ
Αθηνών βρίσκονται στη διάθεση των συµµετεχόντων, όταν χρειάζονται
καθοδήγηση σε τεχνικές δυσκολίες.

∆εν πρέπει να αγνοήσουµε επίσης, ότι η δυνατότητα αποµακρυσµένης φροντίδας, µέρος της οποίας είναι και οι διαδικτυακές οµάδες
των Κέντρων Ηµέρας, δίνουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε ανθρώπους, που µένουν αρκετά µακριά και παλαιότερα δεν ήταν προσβάσιµες
σε αυτούς οι διά ζώσης υπηρεσίες, όπως επίσης και σε ασθενείς µε κινητικά προβλήµατα.
Επιπρόσθετα, µε αφορµή την αλλαγή στο µέσο πραγµατοποίησης της νοητικής ενδυνάµωσης, εµπλουτίστηκε η γκάµα των ασκήσεων
µε οπτικοακουστικό υλικό, εικονικές περιηγήσεις σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, Μουσεία, χορωδίες, µουσικά βίντεο
και αφιερώµατα, κ.ά. γινε κατά κάποιο τρόπο µία επανεκκίνηση και διευρύνθηκε η εξάσκηση των γνωστικών δεξιοτήτων, πέρα από
την κλασική εκτέλεση µε µολύβι και χαρτί.
υσικά, κάθε αλλαγή χρειάζεται το χρόνο της. Στην αρχή, οι συµµετέχοντες στις διαδικτυακές οµάδες ήταν πιο µουδιασµένοι, το ίδιο
και οι συντονιστές. Σταδιακά όµως βρήκαν τον αυθορµητισµό τους, την εµπιστοσύνη τους, τη σύνδεσή τους. ι τηλε-διασκέψεις νοητικής
ενδυνάµωσης χαρτογραφήθηκαν και κέρδισαν τη θέση τους, αφού το ζητούµενο είναι πάντα το ίδιο, είτε µέσω της τεχνολογίας,
είτε διά ζώσης: επικοινωνία, βελτίωση, ανακούφιση.
Στην πραγµατικότητα, τόσο οι δια ζώσης υπηρεσίες, όσο και οι ψηφιακές δρούν συµπληρωµατικά και είναι χρήσιµες κατά περίπτωση
και κατά συνθήκη. αι µεν είναι καταλυτική η φυσική παρουσία, η εγγύτητα, το βλέµµα, το άγγιγµα, αλλά, στον αντίποδα, µεγάλο όφελος,
ειδικά σε περιπτώσεις µακρινών αποστάσεων ή δύσκολων καιρικών συνθηκών, είναι να προσέρχεται κανείς στο µάθηµα χωρίς µετακίνηση
και στρες. στόσο, σηµαντικό επίσης είναι να υπάρχει η επιλογή να προσέρχονται οι ασθενείς για παρέµβαση σε έναν άλλο χώρο, εκτός
σπιτιού. Τους παρέχει εναλλαγή και πλούσια ερεθίσµατα, ενώ αποφορτίζει ενδεχοµένως τους φροντιστές πιο ξεκάθαρα και οριοθετηµένα,
προσφέροντάς τους ποιοτικό χρόνο µακρυά από το άτοµο, που φροντίζουν.
παρανοµαστής είναι κοινός. Στοχευµένες παρεµβάσεις, µε έµπνευση, κατάρτιση και αξιοποίηση των διαθέσιµων πηγών και µέσων, ενάντια
στη µοναξιά, την κοινωνική αποµόνωση, την αίσθηση αναξιότητας και πλήξης. Το σίγουρο είναι ότι από την εποχή µας και έπειτα υπάρχουν
πιο ευέλικτοι τρόποι για ασθενείς και φροντιστές να πάρουν βοήθεια από εξειδικευµένους επαγγελµατίες υγείας. Η νέα πραγµατικότητα
καλλιέργησε την τηλε-κάλυψη των αναγκών τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε ενηµέρωση, υποστήριξη, νοητική αποκατάσταση, ακόµα κι όταν
υπάρχει δυσκολία στο να µετακινηθούν ή βρίσκονται αποµακρυσµένοι γεωγραφικά.
Τέλος, ατενίζοντας το µέλλον, η λεγόµενη τηλε-υγεία είναι µία άµεση, εναλλακτική παροχή υπηρεσιών, όταν η δια ζώσης κάλυψη των αναγκών
δεν είναι εφικτή. ΜΕΙ Ε Ε ΣΥ ∆Ε-∆ΕΜΕ ΟΙ
Μαρία Παπαγιάννη
υχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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Η αρωµατοθεραπεία είναι µία εναλλακτική θεραπεία, που η προέλευσή της µπορεί να εντοπιστεί
στην αρχαία Αίγυπτο πριν από 5.000 χρόνια. Στην αρχαία αυτή πρακτική γίνεται χρήση ποικιλίας
αποσταγµάτων από φυτά, βότανα, λουλούδια και δέντρα, για τη βελτίωση της ψυχικής,
πνευµατικής και σωµατικής ευεξίας του ατόµου. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε να εφαρµόζεται
στην Ευρώπη από τον 10o αιώνα. περγαµόντο και το βάλσαµο λεµονιού, όπως και η λεβάντα,
µειώνουν την επιθετικότητα, τη διέγερση και άλλα ψυχωτικά συµπτώµατα.
∆ιάφορα είδη αποσταγµένων φυτών, όπως του βαλσαµόχορτου, του λεµονιού και της λεβάντας έχουν χρησιµοποιηθεί στην ιατρική βοτανολογία,
για τις ευεργετικές τους επιδράσεις στη διάθεση και τη συµπεριφορά του ανθρώπου. Για να ωφεληθούµε από τις ιδιότητες των ελαίων,
για να απελευθερωθούν τα αρώµατα στον αέρα, µπορούµε να τα ζεστάνουµε σε έναν καυστήρα λαδιού, να τα προσθέσουµε στη µπανιέρα,
να ρίξουµε µερικές σταγόνες στο µαξιλάρι µας ή να κάνουµε µαλάξεις, µε τοποθέτηση του ελαίου απευθείας στο δέρµα µας.
Η αρωµατοθεραπεία στις µέρες µας χρησιµοποιείται για τη διαχείριση της α πνίας, του άγχους, τη βελτίωση της διάθεσης και τη µείωση
των επιθετικών συµπεριφορών στα άτοµα µε άνοια. σον αφορά την επίδραση αυτής της εναλλακτικής θεραπείας σε άτοµα µε άνοια,
το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για τη διαχείριση κάποιων ανο κών
συµπτωµάτων, µε αµελητέες παρενέργειες. Τα αιθέρια έλαια, λόγω της αρωµατικής τους ικανότητας µπορούν να προκαλέσουν ψυχολογικές
αντιδράσεις, ανάλογα µε την αντίληψη και την εµπειρία του ατόµου, για το εάν η συγκεκριµένη µυρωδιά είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη.
Αυτή η µεταβλητή ενδέχεται να επηρεάσει και το αποτέλεσµα της θεραπείας.
Τα αιθέρια έλαια του δενδρολίβανου, της λεβάντας, του λεµονιού, του γκίνγκο µπιλόµπα και του µελισσόχορτου έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως
στην ερευνητική πρακτική. Βασικός λόγος για τη διερεύνηση της επίδρασης των αιθερίων ελαίων στα ανο κά συµπτώµατα είναι η παραδοχή
των επιστηµόνων, ότι τα οσφρητικά ερεθίσµατα έχουν επίδραση στη συµπεριφορά, τη διάθεση και τη µνήµη του ατόµου.
Εκτός από τους ψυχολογικούς µηχανισµούς, που στηρίζονται στην όσφρηση, τα αιθέρια ελαία φαίνεται να επιδρούν απευθείας στον ανθρώπινο
εγκέφαλο, µέσω των ενώσεων, που εισέρχονται στον οργανισµό µας από το δέρµα ή τους βλεννογόνους. Αυτή η διαπίστωση είναι σηµαντική
για τα άτοµα µε άνοια, καθώς η όσφρησή τους µπορεί να είναι περιορισµένη, εξαιτίας της απώλειας οσφρητικών νευρώνων, που µπορεί
να προκαλέσει η ασθένεια. Με βάση τα παραπάνω, η µέθοδος, που ενδείκνυται στην άνοια, είναι η µάλαξη µε αρωµατικά έλαια.

Με βάση τα ερευνητικά δεδοµένα, φαίνεται ότι το εκχύλισµα
λεβάντας έχει καταπρα ντική δράση απέναντι στην
ψυχοκαταπόνηση, αυξάνει τη διάρκεια του ύπνου και µειώνει
την ανησυχία σε άτοµα µε άνοια. Το αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου
ενισχύει τη µνηµονική ικανότητα ενηλίκων, ενώ βελτιώνει
την ικανότητα να συγκρατούµε πληροφορίες στο µυαλό, ενδείξεις
που θα µπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο για µελλοντική
έρευνα για την άνοια. Επίσης, επιστήµονες διαπίστωσαν ότι µερικά
αιθέρια έλαια είναι ικανά να καταστείλουν, σε ποσοστό από 25
έως 75 , τη δράση ενός ενζύµου ( ox-2), που έχει συνδεθεί
µε την ανάπτυξη συµπτωµάτων της άνοιας.
να βασικό χαρακτηριστικό της αρωµατοθεραπείας είναι η διέγερση,
που προκαλεί στους οσφρητικούς υποδοχείς, που µε την σειρά τους
διεγείρουν τµήµα του εγκεφάλου, το οποίο συνδέεται µε τη ρύθµιση
των συναισθηµάτων. Μελέτες στην Αγγλία και την Ιαπωνία, όπου
γινόταν καθηµερινά µάλαξη µε συγκεκριµένα αιθέρια έλαια
σε ανο κούς ασθενείς για διάστηµα 4 εβδοµάδων, φανέρωσαν
ότι η αρωµατοθεραπεία µπορεί να ωφελήσει τα άτοµα µε άνοια
στη διαχείριση του άγχους και των καταθλιπτικών συµπτωµάτων.
λλη µελέτη έδειξε, ότι το περγαµόντο και το βάλσαµο λεµονιού,
όπως και η λεβάντα, µειώνουν την επιθετικότητα, τη διέγερση
και άλλα ψυχωτικά συµπτώµατα.

∆ηµήτρης λάχος
υχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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Η έρευνα για την αποτελεσµατικότητα της αρωµατοθεραπείας
στα συµπτώµατα της άνοιας βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη, παρότι
ήδη έχουν παρατηρηθεί κάποια οφέλη από την εφαρµογή της.
Σε αρκετές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί, ότι η εναλλακτική αυτή
θεραπεία µειώνει την επιθετικότητα, την ανησυχία και το άγχος,
ενώ βελτιώνει τη διάθεση, τον ύπνο, τις γνωστικές λειτουργίες
και την ποιότητα ζωής, τόσο του ατόµου µε άνοια, όσο και
του φροντιστή του.

ΡΑ ΤΙ Α

ΑΤΑ

Μ
Η ανάγκη για φροντίδα ανθρώπων µε άνοια είναι διαρκής. Στην πορεία της ασθένειας οι ανάγκες αυτής της φροντίδας καλύπτονται
πρωτίστως από τους οικογενειακούς φροντιστές. Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές ευρωπα κές χώρες, φροντιστές είναι οι σύζυγοι
ή τα παιδιά, τα αδέλφια ή ένας φίλος από τον κοινωνικό περίγυρο του ατόµου, που χρειάζεται φροντίδα. ρόλος του είναι να
διευκολύνει τον άνθρωπο µε άνοια να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από τη νόσο, να παρέχει συναισθηµατική
υποστήριξη, προσωπική φροντίδα και να δίνει λύσεις, που αφορούν σε θέµατα πρακτικής διαβίωσης. ι περισσότερες έρευνες
έχουν ασχοληθεί µε το φορτίο, την κατάθλιψη, το στρες και το άγχος, που βιώνουν οι φροντιστές. ι µελέτες έχουν εστιάσει
στην συναισθηµατική πίεση, που βιώνουν και ελάχιστες έρευνες διεθνώς υπάρχουν, που να φωτίζουν τις επιπτώσεις της σωµατικής
επιβάρυνσης. Η φροντίδα περιλαµβάνει µεγάλη σωµατική καταπόνηση του φροντιστή, καθώς καθηµερινά καλείται να βοηθήσει
τον ασθενή να σηκωθεί από την καρέκλα ή το κρεβάτι, να τον βοηθήσει να περπατήσει, να τον ανασηκώσει ή να τον αλλάξει θέση
στο κρεβάτι ή να τον βοηθήσει να πλυθεί ή να τον κάνει µπάνιο, ενώ είναι κλινήρης. Επιπλέον, στη σωµατική επιβάρυνση πρέπει
να συνυπολογίσουµε, ότι οι οικογενειακοί φροντιστές δεν έχουν κανενός είδους εκπαίδευση σε θέµατα, που αφορούν σε τεχνικές
µετακίνησης ανθρώπων µε χρόνιες παθήσεις. Συχνά λοιπόν οι φροντιστές αντιµετωπίζουν µυοσκελετικές κακώσεις ή ενοχλήσεις.
Μυοσκελετική κάκωση ορίζεται οποιαδήποτε καταστροφή ή αλλοίωση των οστών, των συνδέσµων, των µυών ή των τενόντων.
ι αιτίες για µια µυοσκελετική κάκωση µπορεί να είναι πολλές.
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, για να διερευνήσει µυοσκελετικούς τραυµατισµούς ή ενοχλήσεις, που µπορεί να προκύπτουν
από τη φροντίδα ατόµων µε άνοια, διεξήγαγε έρευνα µεταξύ οικογενειακών φροντιστών. Με ερωτηµατολόγιο, που δόθηκε
σε 100 φροντιστές, βρέθηκε ότι το 53 αυτών έχουν κάποιο µυοσκελετικό τραυµατισµό, που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια
της καθηµερινής φροντίδας. Συγκεκριµένα, οι περισσότεροι τραυµατισµοί εντοπίζονται στην οσφυ κή µοίρα (µέση, 16 ), στα ισχία
(6 ), στην ωµική ζώνη (2 ). Αξίζει να αναφερθεί, πως οι περισσότεροι φροντιστές αναφέρουν ενοχλήσεις σε περισσότερα από
ένα σηµεία (µέση & ώµους, ώµους & ισχία κτλ). Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν, ότι 6 των τραυµατισµών έγιναν εξαιτίας
της κακής τεχνικής κατά τους χειρισµούς µετακίνησης του ασθενούς, είτε από την καρέκλα, είτε το κρεβάτι και ένα 8 από
τη συσσωρευµένη κόπωση της φροντίδας. Σηµαντικό είναι, ότι οι περισσότεροι τραυµατισµοί (60 ) έγιναν από καθηµερινές πράξεις
φροντίδας, που αφορούσαν στο ντύσιµο, στο πλύσιµο ή στο σήκωµα του ασθενούς. Από τους φροντιστές, που αναφέρουν
µυοσκελετικό τραυµατισµό, η πλειοψηφία (85 ) συνεχίζει να βιώνει µυοσκελετικές ενοχλήσεις, που επηρεάζουν την καθηµερινή
τους δραστηριότητα.
Από τα αποτελέσµατα, προκύπτει η ανάγκη για πρακτική στήριξη των οικογενειακών φροντιστών και η ανάγκη για εξειδικευµένη
εκπαίδευση σε θέµατα τεχνικών, που αφορούν στη µετακίνηση ή στη σωστή στάση του σώµατος του φροντιστή κατά τη διάρκεια
τέτοιων χειρισµών. Ιδανικά, θα µπορούσαν να σχεδιαστούν προγράµµατα φυσικής άσκησης, που να ενισχύουν τη φυσική κατάσταση
των φροντιστών ή και προγράµµατα φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης, που να ανακουφίζουν από µυοσκελετικές ενοχλήσεις.
∆ηµακοπούλου Ελένη
Καθηγήτρια υσικής Αγωγής, h
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Ν

Σ

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών έχει σχεδιάσει ένα Πρόγραµµα οσηλευτικών Σεµιναρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των φροντιστών
ατόµων µε άνοια γύρω από θέµατα που αφορούν στη νοσηλευτική περίθαλψη και στην πρακτική εφαρµογών της. σχεδιασµός
αυτός έγινε µε γνώµονα τις ανάγκες των φροντιστών, όπως τόσα χρόνια έχουν εκφραστεί από τους ίδιους προς στους επαγγελµατίες
υγείας της Εταιρείας µας. Η φροντίδα ενός ατόµου µε άνοια από την οικογένειά του απαιτεί ψυχικές και σωµατικές δυνάµεις,
χρήµατα και πρακτικές γνώσεις νοσηλευτικής, που ελάχιστοι από τους φροντιστές κατέχουν. Συχνά οι φροντιστές ανταποκρίνονται
στις καθηµερινές οικιακές εργασίες, όπως µαγείρεµα, ψώνια, καθαρισµός, όµως όταν χρειάζεται κάποια πιο εξειδικευµένη
νοσηλευτική πράξη, συχνά πελαγώνουν µπροστά στο φόβο, µήπως κάνουν κάτι λάθος.
ι νοσηλευτές των Κέντρων της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών είναι άρτια εκπαιδευµένοι και ενηµερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις
της οσηλευτικής επιστήµης, εφαρµόζοντας στην πράξη νέες και δοκιµασµένες πρακτικές, µε επίκεντρο πάντα το άτοµο µε άνοια
και την οικογένειά του.
Τα οσηλευτικά Σεµινάρια προσπαθούν να ενώσουν µε απλό και κατανοητό τρόπο την θεωρία µε την πράξη. Προσφέρονται είτε δια
ζώσης, στο χώρο της εταιρείας, είτε κατ οίκον, είτε online (σε πλατφόρµες, όπως zoom, webex, skype), ανάλογα µε τις ανάγκες
του φροντιστή. Στις συναντήσεις αυτές αναπτύσσονται θέµατα, που αφορούν στην άνοια γενικά, στην προσωπική υγιεινή, σε τεχνικές
µετακίνησης και τοποθέτησης του κλινήρη ασθενή. Επιπλέον µε κατανοητό τρόπο παρουσιάζονται καθηµερινές νοσηλευτικές πράξεις,
όπως η µέτρηση αρτηριακής πίεσης και σακχάρου, καθώς και πώς ο φροντιστής µπορεί να τα σει, να ντύσει ή να χορηγήσει φάρµακα
στον άνθρωπο που φροντίζει. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου, οι φροντιστές έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις γύρω από
όποιο θέµα τους απασχολεί και να λύσουν τυχόν απορίες τους.
Με την ολοκλήρωση έξι νοσηλευτικών συναντήσεων στόχος είναι οι φροντιστές να µπορούν να φροντίζουν τα αγαπηµένα τους
πρόσωπα µε ασφάλεια και αποτελεσµατικό τρόπο. Ακόµη και στις συνθήκες της πανδηµίας που ζούµε, µέσα από τα οσηλευτικά
Σεµινάρια οι επαγγελµατίες υγείας προσπαθούν να στηρίξουν τους φροντιστές και τις οικογένειές τους, µειώνοντας το φορτίο,
που προκαλείται από την καθηµερινή φροντίδα και παρέχοντάς τους γνώσεις και πρακτικές συµβουλές, που θα τους βοηθήσουν
σε µια πιο ποιοτική διαχείριση της καθηµερινότητας.
εοδωρέλου Μάιρα
οσηλεύτρια
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